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XML: Acessibilidade do conteúdo 

 Múltiplos formatos eletrônicos: 

◦ SciELO e PMC 

◦ Site da revista 

◦ Aplicação nativa para iOS e Android 

◦ Formato ePub 

 Ferramentas ao leitor no site da revista 

◦ Indicação e compartilhamento em redes sociais 

◦ Formato de citação 

◦ Exportação da forma de citação do artigo 

◦ Conexões entre artigos por autor e assunto 

 



Ferramentas no site da revista 

 



XML: Intercomunicação de 

sistemas 

 
 Fluxo editorial baseado no XML 

 Obtenção de identificadores para cada 

referência em outras plataformas (links 

em referências): 

◦ PMID – Pubmed; 

◦ DOI – Crossref; 

 Publicação no site (modelo da GN1) 

 Entrega do pacote via FTP 

 

 



XML: Agilidade na publicação 
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Serviços da GN1 

 Marcação em XML - PMC e SciELO 

 Sistema de Gestão de Publicação - SGP 

 Assessoria para indexação no PMC 

 Diagramação de revistas científicas 

 Conversão para o formato ePub 

 Deposito de DOI no Crossref 

 Digitalização de revistas e livros 

 Criação de sites personalizados 

 Aplicativos para iPad, iPhone e Android 



Áreas de atuação da GN1 

 Agrárias 

 Artes 

 Biológicas 

 Saúde 

 Exatas 

 Humanas 

 Engenharia 

 Letras 

 Sociais aplicadas 

 

 



Diferenciais da GN1 

 6 anos de prestação de serviço de 

conversão/marcação de artigos conforme a 

metodologia do SciELO 

 Atendimento diferenciado 

 2 anos de experiência com marcação em XML 

 Revistas aprovadas pelo PMC com assessoria 

técnica da GN1: 

◦ Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia 

◦ Anais Brasileiros de Dermatologia 

◦ Acta Ortopédica Brasileira 

 Mais 6 revistas em avaliação no PMC 
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